
WET van 	  
Houdende regels inzake de 
Instelling van de Kustwacht 
(Wet Instelling Kustwacht) 

Preadvies 
der 

Commissie van Rapporteurs 

De Commissie van Rapporteurs (hierna te noemen: de Commissie) heeft kennis genomen van de 
strekking van de ontwerpwet en de daarbij behorende Memorie van Toelichting. 

De Commissie heeft op 13 oktober 2016 haar eerste vergadering gehad, waarbij de gedachtegang 
van de ontwerpwet is besproken evenals de werkwijze welke de Commissie zal hanteren in haar 
vooronderzoek. 
Tijdens deze meeting zijn er enkele vraag-en aandachtspunten aan de orde gesteld door enkele 
commissieleden, waaronder: 

1. de reden waarom het Ministerie van Binnenlandse belast is met de uitvoering van 
onderhavig wetsontwerp, in de plaats van het Ministerie van Defensie; 

2. heeft Staatsolie een rol te spelen binnen het wetsontwerp, gezien haar werkzaamheden 
waaronder olieboringen? 

3. moeten zaken zoals onderzeeboten (c.q. duikboten) drones en surveilleance middels 
satellieten, niet opgenomen worden in het onderhavig wetsontwerp aangezien het huidig 
wetsontwerp zich beperkt tot kustwachtschip en kustwachtluchtvaartuig? 

4. ten aanzien van artikel 12: ter voorkoming van corruptie is het raadzaam de netto-
opbrengsten van de Kustwacht te storten op de rekening van het Ministerie van 
Finacikn, waama er een bepaald percentage wordt vrij gemaalct voor de Kustwacht; 

5. de wet is zeer bureaucratisch: kan er gekeken worden naar de procedurs zoals 
opgenomen in onderhavig wetsontwerp? 

Deze vraag-en aandachtspunten zullen vooraf ter bestudering worden opgestuurd naar het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken. 

De Commissie heeft besloten om enkele actoren uit te nodigen op 26 oktober 2016 om hun visie 
terzake de ontwerpwet kenbaar te maken aan de Commissie. In dit kader zullen de volgende actoren 
uitgenodigd worden, te weten: 

a. Vertegenwoordigers van de Kustwacht; 
b. De schrijvers van onderhavig wetsontwerp; 
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c. Vertegenwoordigers van de ministeries van: 

- Binnenlandse Zaken 
- Landbouw, Veeteelt en Visserij (Directoraat Visserij) 
- Justitie en Politie 
- Natuurlijke Hulpbronnen 
- Defensie 
- Financin (Douanedienst) 
- Transport, Communicatie en Toerisme (MAS) 

Handel en Industrie (ECD) 
Openbare Werken 

d. Vertegenwoordigers van het Visserscollectief 

De Commissie is van oordeel dat het van belang is om vertegenwoordigers van deze ministeries 
uit te nodigen, aangezien er uit enkele van deze ministeries een vertegenwoordiger zitting zal 
nemen in de Raad voor de Kustwacht, zoals aangehaald in artikel 13 lid 5. 
Op de vertegenwoordigers van deze ministeries zal de Commissie een dringend beroep doen 
zich diepgaand te buigen over de ontwerpwet voor de effici&itie en effectiviteit van de meeting. 
In dit kader zal aan hen gevraagd worden de terzake relevante wetgevingsproducten, zoals 
aangehaald in artikel 2 lid 3, te bestuderen om zodoende hun visie hieromtrent te delen met de 
Commissie. 
Tot slot zal aan de Kustwacht expliciet gevra.agd worden, voor de overzichtelijkheid, een visuele 
p esentatie t 	zorgen aan de Conunissie. 

Paramaribo, 13 oktober 2016 
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Het 2e lid van de CvR heeft dit Preadvies 
niet mede-ondertekend 

Het 4e lid van de CvR heeft dit Preadvies 
niet mede-ondertekend, vanwege afwezigheid. 
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